
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Sint-Pieters-Woluwe, 17 april 2020 

Covid-19 informatie aan handelszaken, bedrijven en marktkramers 
Nieuwe Brusselse gewestelijke economische steunmaatregelen - Opening van tuincentra 

en doe-het-zelfwinkels - Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen 
e-commerce webinars 

Zoals beloofd in onze vorige brieven, komen wij regelmatig bij u terug om u op de hoogte te brengen van 
de laatste ontwikkelingen van de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis in verband met 
het Coronavirus worden genomen. De periode van lockdown wordt verlengd tot en met 3 mei naar 
aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april.  

1. Nieuwe Brusselse gewestelijke economische steunmaatregelen 

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft gisteren beslist een aantal nieuwe maatregelen te nemen om 
de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis die ons land als gevolg van het coronavirus 
momenteel doormaakt, te ondersteunen. Nu de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
te beperken verlengd zijn tot en met 3 mei 2020, wil zij eerst en vooral de termijnen van bepaalde eerder 
genomen maatregelen verlengen, maar ook de economische maatregelen voor welbepaalde sectoren 
aanvullen. Zij trekt daarvoor een budget uit van in totaal 300 miljoen euro. 
 
Zo heeft de Brusselse hoofdstedelijke regering beslist om: 
  

• 3.000€ steun toe te kennen aan alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren 
van voertuigen met chauffeur.  

• een compensatiepremie van 2.000€ in te voeren. Na de eenmalige premie voor winkels en 
handelszaken die verplicht moesten sluiten, heeft de Brusselse regering beslist om een 
compensatiepremie toe te kennen. Die is bedoeld om ondernemers en micro-ondernemingen 
(met 0 tot 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus aanzienlijk zien afnemen, te ondersteunen. Daarmee zet de regering een 
belangrijke stap. Zij vond het namelijk essentieel om de steunmaatregelen uit te breiden tot 
iedereen die onze Brusselse economie doet draaien en hen te helpen om deze moeilijke weken 
met een grote omzetdaling door te komen. Hoe die compensatiepremie precies toegekend zal 
worden, wordt momenteel nog bepaald. Wij houden u op de hoogte zodra deze modaliteiten 
worden gespecificeerd; 

• de eenmalige premie uit te breiden voor een aantal sectoren. De eenmalige premie die de 
regering op 7 april 2020 invoerde ter ondersteuning van actieve zaken die (door het ministerieel 
besluit van 18 maart 2020) verplicht waren te sluiten, zal voortaan ook beschikbaar zijn voor 
verhuurders van videobanden en videodisks (NACE 77.220), carwashen (NACE 45.206), 
boekhandels (NACE 47.620) en vastgoedkantoren (NACE 68.311). 

  
Als u vragen hebt over de economische steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u 
1819 bellen of de website 1819 raadplegen. Indien u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen of 
uitbreidingen van de steun of van nieuwe maatregelen die worden uitgevoerd, aarzel dan niet om uw 
naam vrijblijvend toe te voegen aan deze mailinglijst van 1819.  
  
Voor eenheden van vestigingen in het Vlaamse Gewest vindt u hier informatie over de beschikbare 

steunmaatregelen en hier voor het Waalse Gewest.   

 
 

https://1819.brussels/nl/blog/covid-19-en-de-maatregelen-ter-ondersteuning-van-de-brusselse-economie-de-recente-updates
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/


 

2. Open handelszaken - Tuincentra en doe-het-zelfwinkels kunnen heropenen vanaf 
20 april 

 
Doe-het-zelfwinkels en tuincentra kunnen vanaf maandag 20 april weer opengaan, onder dezelfde 
voorwaarden als levensmiddelenwinkels. Ze sluiten zich dus aan bij de lijst van winkels die geopend 
mogen worden: 

• de voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22.00 uur); 

• de dierenvoedingswinkels; 

• de apotheken; 

• de boekhandels (press-shops); 

• de benzinestations en brandstofleveranciers 

• de winkels voor pasgeborenen 

• de telecommunicatiewinkels, met uitzondering van winkels die alleen accessoires verkopen, maar 
alleen voor noodgevallen, waarbij slechts één klant per keer en alleen op afspraak wordt 
ontvangen  (ministerieel besluit van 3 april) 

• de winkels voor medische hulpmiddelen (opticiens, gehoorcentrum,…), maar alleen voor 
noodgevallen, waarbij slechts één klant per keer op afspraak wordt ontvangen (ministerieel 
besluit van 3 april) 

• Dringende voertuigherstellingen (waaronder fietsen) zijn toegelaten door de federale overheid. 
Uiteraard kunnen deze dringende herstellingen alleen worden uitgevoerd als de sociale afstand 
van 1,50 meter en de gezondheidsvoorschriften strikt worden nageleefd.  
 

Voor alle winkels moeten de nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de regels 
inzake social distancing worden nageleefd, met name het behoud van een sociale afstand van 1,5 meter 
tussen elke persoon. 
Bovendien moet de toegang tot supermarkten worden geregeld: 

• 1 klant per 10m² voor een periode van maximaal 30 minuten; 
• In de mate van het mogelijke, worden mensen gevraagd om alleen te komen. 

3. Laten we onze lokale handelszaken ondersteunen 
 

Om onze lokale handelszaken te ondersteunen en de inwoners 
van Sint-Pieters-Woluwe aan te moedigen om in onze lokale 
handelszaken te consumeren, hebben we net op de website van 
de gemeente een kaart en een lijst met winkels die open zijn en 
winkels die een Take away en/of thuisbezorgservice aanbieden 
tijdens deze periode van lockdown, online gezet. Alleen horeca- 
en levensmiddelenwinkels mogen take-away verkopen. Voor de 
rest van de handelszaken is alleen thuisbezorging toegestaan. 
 
Hebt u het formulier nog niet ingevuld? Vul dit hier in en uw 
handelszaak zal er snel vermeld worden. 

 
We vermelden ook de thuisbezorgingsdiensten die door 
marktkramers worden aangeboden. 

 
 

 

4. Gratis e-commerce webinars van hub.brussels & 1819 
 
Hub.brussels en zijn dienst van 1819 lanceren een opleidingscyclus in het 
Frans om u te helpen uw online verkoopactiviteiten te ontwikkelen. Deze 
zijn beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden! Alle webinars zijn 
gratis maar inschrijven is verplicht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%20
https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0WrFY-JDzYVxGZxS1tLF3Fc23Gg29jfAR7hljoSZJE0ReIQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mrLfNkmG6iYnWeOStJtxXknjhzo0UL3D/view
https://drive.google.com/file/d/1mrLfNkmG6iYnWeOStJtxXknjhzo0UL3D/view
https://www.woluwe1150.be/nl/coronavirus/kaart-handelszaken/
https://1819.brussels/nl/evenementen


 

• Maandag 20/04/2020 - 14u00-15u15 - De basis van e-commerce: alles wat u moet weten om 
online te verkopen - Inschrijving  

• Dinsdag 21/04/2020 - 14u00-15u00 - De juridische aspecten van online verkoop - Inschrijving 

• Woensdag 22/04/2020 - 14u00-15u00 - Hoe kan ik online verkoop benutten voor mijn fysieke 
handelszaak? - Inschrijving 

• Donderdag 23/04/2020 - 14u00-15u00 - Hoe maak ik een digitale marketingstrategie voor 
online verkoop? – Webinar in het Engels - Inschrijving 

• Dinsdag 28/04/2020 - 14u00-15u00 - De uitdagingen van de internationale e-commerce - 
Inschrijving  

 
Webinars over hetzelfde thema in het Nederlands worden georganiseerd door UNIZO. U vindt alle details 
op de Winkelhier Webinars pagina. Deze webinars zijn gratis. 
 

 
 

Wij hopen dat het delen van deze informatie nuttig voor u zal zijn en herhalen onze steun in deze 
turbulente tijden.  
 
Zorg voor uzelf en uw naasten. 
 

 

Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 
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https://register.gotowebinar.com/register/3356051842216028173
https://register.gotowebinar.com/register/5908034822958573581
https://register.gotowebinar.com/register/5625988100201545997
https://register.gotowebinar.com/register/4290303573913357836
https://www.unizo.be/
https://www.unizo.be/winkelhierwebinar?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nat20200409flashcorona18&utm_content=online+inspelen+op+corona+dat+doe+je+met+onze+winkelhier+webinars&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nat20200416flashcorona22&utm_content=online+inspelen+op+corona+dat+doe+je+met+onze+winkelhier+webinars

